EDITORIAL
É com grande satisfação que o Apoena – Grupo de
Estudos Schopenhauer Nietzsche traz a público mais um
número da Revista Lampejo – Revista Eletrônica de Filosofia
e Cultura. Trata-se de uma edição dupla, com vários artigos,
ensaios, uma resenha e dois dossiês.
A primeira parte dessa sexta edição conta com um
dossiê em homenagem ao poeta Oswald de Andrade, aos 60
anos do aniversário de sua morte, intitulado: 460 anos de
deglutição do Bispo Sardinha: Oswald de Andrade – Filosofia,
Estética e Política. Os textos abordam diferentes aspectos
da produção oswaldiana, articulam a dimensão filosófica,
estética e política de sua obra e ressaltam sua relevância para
o pensamento brasileiro e para arte brasileira contemporânea.
Além do dossiê, a primeira parte da sexta edição conta com
onze artigos, um ensaio, uma resenha e um ensaio fotográfico,
este último assinado pelo fotógrafo cearense Paulo Winz. Os
textos versam sobre temáticas e autores variados, de Nietzsche
e Schopenhauer a Michel Foucault e Albert Camus.
Já na segunda parte dessa sexta edição da Revista
Lampejo o leitor terá a oportunidade de ler uma seleção de
textos escritos com base nos trabalhos apresentados na II
Jornada Benjaminiana, que ocorreu no dia 26 de setembro de
2014 no Porto Iracema das Artes e teve como tema Benjamin e
Debord: Arte e Revolução. O evento foi organizado pelo Grupo
de Estudos Benjaminianos da Universidade Estadual do Ceará
(UECE), coordenado pelo professor João Emiliano Fortaleza de
Aquino (UECE) e vinculado ao Grupo de Pesquisa em Dialética
e Teoria Crítica da Sociedade e ao Laboratório de Estudos
sobre Poder, Violência e Linguagem (Lapovili), com apoio do
Mestrado Acadêmico em Filosofia da mesma instituição.
Com esta sexta edição, a Revista Lampejo – Revista
Eletrônica de Filosofia e Cultura reforça sua vocação
multifacetada, o seu empenho em acolher as boas intuições
presentes na produção discente e reflexões pautadas pelo
diálogo com autores de um amplo espectro do conhecimento.

Desejamos a todos uma ótima leitura!
Os editores
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